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USNESENÍ EP K BUDOUCNOSTI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PO ROCE 2020
Parlament shrnul své priority do nelegislativního usnesení (schváleno dne 30. 5.). EP požaduje
jednodušší, spravedlivější, ale zároveň nadále skutečně společnou a řádně financovanou SZP
EU, která přinese inteligentnější a udržitelnější farmaření:
• spravedlivější financování farmářů napříč EU i v rámci ČS (společný soubor cílů, pravidel,
nástrojů a kontrol. ČS by následně měly navrhnout své vnitrostátní strategie, které by byly
přizpůsobeny jejich situaci a potřebám, větší důraz na výkonnost než na dosahování souladu s
požadavky. Farmaření by napříč EU mělo podléhat stejně přísným standardům EU, jejich
nedodržení by vedlo k uplatnění podobných sankcí v celé EU; spravedlivější přerozdělování
plateb mezi zemědělce v různých ČS, s přihlédnutím k částkám, které jednotlivé ČS dostávají v
rámci obou pilířů SZP - tedy na přímé platby a na rozvoj venkova - jakož i rozdíly ve výrobních
nákladech či kupní síle v různých částech EU);
• více flexibility pro ČS, ale ne návrat SZP na úroveň ČS (narušilo by údajně hospodářskou
soutěž na jednotném trhu);
• zachování plného financování přímých plateb zemědělcům z rozpočtu EU a novou
metodu výpočtu přímých plateb pro zemědělce, postupné upuštění od systému nároků
určovaných na základě historických kritérií, zvýšení podpory těch zemědělců, jejichž
činnost přináší veřejnosti dodatečný sociální, environmentální či jiný užitek;
• méně prostředků pro velké zemědělské podniky a stanovení povinného stropu pro
platby v celé EU (vzhledem k tomu, že je dle EP zásadně důležité zastavit a zvrátit současnou
koncentraci moci v rukou velkých maloobchodních řetězců a velkých podniků, EP požaduje,
aby v zájmu zabránění narušení hospodářské soutěže byly platby z pilíře I, včetně podpory
vázané na produkci, omezeny, pokud jde o výši na hektar a příjemce, na dvojnásobek průměru
přímých plateb EU na hektar) - viz usnesení EP (zpráva z vlastní iniciativy) ze dne 27. 4.
s názvem „Aktuální stav koncentrace zemědělské půdy v EU: jak usnadnit zemědělcům přístup
k půdě?“: platby vázané na plochu, které nejsou jasně podmíněny, vedou k narušení trhu
s půdou, a tudíž ovlivňují skutečnost, že stále více a více zemědělské půdy je koncentrováno
v rukou několika málo vlastníků;
• EP žádá více peněz na rozvoj venkovských oblastí a odmítá snížení výdajů na rozvoj
venkova v letech 2021-2027 o 25% tak, jak to 2. 5. navrhla EK;
• další opatření k přilákání nových farmářů a pomoc těm, které zasáhla krize a větší
podpora mladých a nových rolníků a zemědělců zasažených příjmovou a cenovou
nestabilitou (v období 2004 až 2013 vzrostl průměrný věk zemědělců v EU ze 49,2 let na
51,4 let);
• snížení byrokratické zátěže spojené s povinnými environmentálními opatřeními,
které by měly být více orientované na dosažení cílů; zjednodušení a zefektivnění
dobrovolných environmentálních opatření (EP vyzývá, aby v zájmu zjednodušení SZP byla
zachována stávající výjimka a nejmenší zemědělské podniky s plochou méně než 15 hektarů
nebyly zatěžovány dalšími environmentálními a klimatickými opatřeními v rámci SZP);
• účinnější způsoby, jak zajistit, že podpora EU se dostane pouze ke skutečným
zemědělcům, kteří aktivně farmaří;
• vyloučení nejcitlivějších zemědělských odvětví z jednání o dohodách o volném
obchodu;
• využití systému dobrovolné a na produkci vázané podpory, kterou ČS mohou v
současnosti poskytovat mimořádně důležitým, ale obtížemi procházejícím zemědělským
odvětvím, na podporu strategicky významné výroby - například bílkovinných plodin - nebo
na kompenzaci dopadů dohod o volném obchodu.
EP je také přesvědčen, že je nepřijatelné, aby existovaly rozdíly v kvalitě mezi
potravinářskými výrobky, které jsou nabízeny a distribuovány na jednotném trhu pod
stejnou značkou a se stejným obalem a vítá pobídky EK k řešení otázky dvojí kvality potravin
na jednotném trhu, včetně jejího úsilí o společnou metodiku zkoušek. EP také vyjádřil
politování nad tím, že celý proces programování SZP po roce 2020 – konzultace, informace,
posuzování dopadů a legislativní návrhy – začíná s výrazným zpožděním vzhledem k tomu, že
se blíží závěr osmého volebního období, což vytváří riziko, že diskuse o budoucnosti SZP
budou zastíněny volebními diskuzemi a omezuje to možnost dosáhnout konečné dohody ještě
před evropskými volbami. Text EP byl schválen poměrem hlasů 69% (468) pro/ 18% proti (123) /
13% (89) se zdrželo. Z ČR: PRO: Keller (S&D), Niedermayer (Top09&STAN/EPP), Poche (ČSSD/S&D),
Polčák (STAN/EPP), Sehnalová (ČSSD/S&D), Svoboda (KDU-ČSL/EPP), Zdechovský (KDU-ČSL/EPP),
Šojdrová (KDU-ČSL/EPP), Štětina (Top09&STAN/EPP). PROTI: Charanzová (ANO/ALDE), Dlabajová
(ANO/ALDE), Kohlíček (KSČM/GUE-NGL), Payne (Svobodní/EFDD). Zdržel se: Ježek (ALDE), Konečná
(KSČM/GUE-NGL), Poc (ČSSD/S&D), Telička (ALDE), Tošenovský (ODS/ECR), Zahradil (ODS/ECR).
Nehlasoval: Maštálka (KSČM/GUE-NGL), Pospíšil (Top09&STAN/EPP).

